
Innovatietraineeship

Een innovatietrainee van Windesheim:
iets voor uw onderneming?

windesheim.nl/innovatietraineeship

versterk, groei & innoveer

Werving & selectie



Wat is een innovatietrainee? 
Een innovatietrainee doet onderzoek bij een mkb-onderneming 

tijdens het afstudeertraject en vervolgens gedurende een 1-jarig 

traineeship, in dienst van de onderneming. Windesheim, in 

samenwerking met WIMM, begeleiden de student/trainee bij het 

onderzoek en het toepassen van de onderzoekresultaten en zorgen 

voor een ontwikkelprogramma tijdens het traineeship.

Welke meerwaarde biedt het Innovatietraineeship

• Versterking van het innovatievermogen in uw onderneming; door 

relevante kennis van hogeschool Windesheim en van de 

innovatietrainee in huis te halen.

• De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te zien of de student 

past en vervolgens op eigen voorwaarden een jaarcontract aan te 

bieden.

• De innovatietrainee verwerft extra skills die voor uw bedrijf van 

belang zijn.

• Het praktijkgerichte onderzoek van de innovatietrainee is 

toegesneden op het vraagstuk in uw onderneming, waardoor de 

resultaten van het onderzoek direct bijdragen aan het 

innovatievermogen van uw bedrijf (bijv. nieuwe 

producten/diensten, procesinnovatie).

• U wordt ontzorgd in de begeleiding van de innovatietrainee.

HBO innovatietrainees helpen uw 
onderneming met innoveren!

De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te 

zien of de student in uw bedrijf past. U kunt 

volgens uw eigen HRM-beleid kandidaten een 

dienstverband aanbieden voor na de stage-

periode.

De innovatietrainee verwerft extra skills door 

het volgen van het WIMM Headstart 

traineeshipprogramma die voor uw bedrijf van 

belang zijn.

Gedurende de gehele duur van het 

innovatietraineeship ontvangt uw onderneming 

en de student/trainee intensieve begeleiding 

door onze innovatiecoaches met ruime ervaring 

vanuit het werkveld.

Er worden regelmatig workshops en 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor u, 

de trainees en de innovatiecoaches van de 

hogeschool. Op deze wijze ontstaat er een 

waardevolle kruisbestuiving van kennis en 

ideeën.

Door de intensieve samenwerking ontstaat er 

een duurzame relatie en toegang tot high 

potentials tussen uw organisatie en 

Windesheim en toegang tot kennis vanuit de 

lectoraten van Windesheim.

Hogeschool Windesheim

Campus 2  // Postbus 10090  //  8000 GB Zwolle

www.

Wat is de duur van het innovatietraineeship?

Het innovatietraineeship start in februari 2022 en heeft een totale 

duur van 18 maanden (6 maanden afstudeeronderzoek plus een 

dienstverband van 12 maanden).

Kosten

Een vergoeding voor de student tijdens de afstudeeropdracht en het 

salaris tijdens het dienstverband van één jaar zijn voor rekening van 

uw bedrijf. In sommige gevallen kan hierop een subsidie van 

toepassing zijn. Daarnaast geldt een bijdrage voor het 

innovatietraineeprogramma van € 599,- per maand.

Ervaring vanuit MKB– onderneming B+K Alusystemen
“Het is interessant om te zien hoe onze innovatietrainee tegen dingen aankijkt die intern gebeuren. Zij laat ons zien dat 

dingen efficiënter kunnen en moeten. Tijdens het afstuderen zijn er al de nodige dingen geïmplementeerd. Dat gaan we na 

het afstuderen zeker nog verder doorvoeren. We zijn blij met dit programma en de begeleiding vanuit Windesheim."

Vragen & contact

Is uw interesse gewekt of heeft u verdere vragen?

Neem gerust direct contact op met Yolanda Beenen, 

programmamanager van het innovatietraineeship. 
088 46 88 551 / 06 41324519

gja.beenen@windesheim.nl

De voordelen op een rij

windesheim.nl/innovatietraineeship




